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“Coração Docente - Da sala 
de aula para o mundo” 
reúne 29 crônicas do 
professor e escritor Jorge 
Claudio Ribeiro. As crônicas 
sobre a vocação da docência 
estão agrupadas em três 
capítulos: Pedagógicas, Pelo 
Mundo e Misteriosamente. 
Editado pela Loyola e Olho 
d’Água, o livro é prefaciado 
pelo filósofo Mario Sérgio 
Cortella.

PNLD 2013
Os professores do Ensino Funda-

mental I têm até o dia 1º de julho para 
escolher os livros didáticos para 2013. O 
material deve ser selecionado a partir das 
indicações do MEC no Plano Nacional do 
Livro Didático. Informe-se na sua escola!

Tributo à Diversidade
 A expo-

sição “Homo-
fobia Fora de 
M o d a ” ,  e m 
cartaz até o fi-
nal do mês na 
Estação Repú-
blica do Metrô, 
é o primeiro evento do Centro de 
Cultura, Memória e Estudos de Diver-
sidade Sexual de São Paulo, o terceiro 
Museu Gay do mundo, que será inau-
gurado na capital paulista.

 Pioneira na defesa do ensino da 
diversidade, a APEOESP publica em 
junho a terceira edição do seu Boletim 
LGBT. A publicação está disponível para 
download no site www.apeoesp.org.br

On-line
@ Um blog so-

bre aprendizagem 
sistêmica divulga 
projetos educacionais baseados no 
método desenvolvido no Brasil pela Vi-
tae Futurekids - Planeta Educação. Para 
conhecer estes projetos, acesse www.
aprendizagemsistemica.blogspot.com

@ O Portal Educar para Crescer 
publica um especial sobre os 100 anos 
do dramaturgo Nelson Rodrigues. 
Também está no ar no Portal uma 
Cartilha publicada em parceria entre 
o Movimento Educar Para Crescer e 
os Estúdios Turma da Mônica, que 
orienta os pais sobre a importância da 
participação na vida escolar dos seus 
filhos. Destaque ainda para os espe-
ciais pedagógicos multimídias. Acesse 
http://www.educarparacrescer.com.br.

@ A Unesp lança 44 novos títulos 
digitais para download gratuito. Eles in-
tegram o selo Cultura Acadêmica e dão 
continuidade à Coleção Propg Digital, 
que publica livros de sociologia, geo-
grafia e literatura, entre outras áreas. 
Acesse http://culturaacademica.com.br

Rio + 20
Termina no 

dia 24 de ju-
nho a Rio + 20, 
a Conferência 
d a s  N a ç õ e s 
Unidas Sobre 
o  Desenvolvimento Sustentável. Entre 
os eventos paralelos à Conferência, a 
cidade do Rio sedia a Cúpula dos Povos 
e a II Assembleia Sindical Sobre Meio 
Ambiente e Trabalho. Os movimentos 
sociais farão uma Grande Marcha no 
dia 20 de junho. Acompanhe todas 
as informações nos sites http://rio20.
cut.org.br/ e http://www.rio20.gov.br/

Arte na Escola
Estão abertas as 

inscrições para o XIII 
Prêmio Arte na Escola 
Cidadã. Podem participar professo-
res com projetos nas áreas de Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro. As 
inscrições podem ser feitas através do 
site www.artenaescola.org.br/premio

Congresso da Umes
A APEOESP apoia o 22º Congresso 

da União Municipal dos Estudantes 
Secundaristas, que acontece no Espor-
te Clube Banespa, no próximo dia 20. 
Mais informações: (11) 3289 7477.

Matemática
Estão abertas as inscrições para o 

mestrado semipresencial em mate-
mática, oferecido pela Capes e PUC. 
O regulamento e as inscrições para o 
Exame Nacional de Acesso para Ingres-
so no ProfMat, o Mestrado Profissional 
em Matemática em Rede Nacional, 
estão disponíveis no site http://www.
profmat-sbm.org.br/


